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 لا ةتالثلا

 يئاوُعلا)
 دلي ناكك : ةّاّضيِإلا تاَحْوَنلاَو ةّداملا

 نيئيلاَعلا نيناثفلا ضعبل رّوُصَو تاَبول عم
 تيطخلا دّمحلاو هللا دبعريشز ٠ يملا كإهلّقن

 باّرِيِإ زيكنرهم .ةئعجاَت

 0 ٌديِهْمَن

 0 ٍشاوُلاب ٌريوضَتلا
 14 تامل ناولألاب ٌريوْصَتلا
 4 يِبّزلا ريوضتلا

 53 تالا
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 فيك ردت مل 7-3 ألا الك يتخلل ميس "باكل اذه أ

 نع ُيِصخشلا َكِربْعَت يِه اهروصت ٍةَحْوَل لك نإ .َينَفلا ضرعلا تالاص

 نيرخآلا باجْعِإ تاحْوَللا هرذه 'تّلان ام اذإف « دي ٌراجْنِإ اذه .ام عوضْوَم

 اضإ ٌبْسَك كلف ُدْنَب اف

 رك ل را

 ل نم هدا َكِكْمُي اه اهيف

 وره نم

 ْنِم هيرتشت ام يف 5

 ىلَع لوصحلا ْنِكْمُي نِكل « تاناهد

 امم ناولألا .جْمب اهني اًدج ركل

 َقَمْعَأ انول كِيِطْمُت زل دونسألا ناهّدلا ةفاضإ َّنَأ كفاشتكلا دْنِع أجاي قو

 ل يلق ىرتضألالا ةّيلكلاب اًديدَج اَنْوَل كيطعُت ام ابلاغ ْلَب ٠ "طَقق

 انارجرا دا 2اس َمَم ُرَمحَألاو , َرَضْحَأ انو كيِطُْي اََنَم

 رمح ألاف - ناولألا جاز ريمي فيك ام رثكأ وأ نْيِنوَل جْرَم دْنِع ظجال وه د وجم م2 2

 0 0 00 نم اقارشإو انفد تكا ودت فصلا هطلاخت يذلا
0 



 ىلَع ءارفّصلاو يارب ءارمَسلا َناولألا نإ ومش هْجَو لعل نكْنبو
 . ناوفنعلاو سّمشلاو راثلاب انْيَدَل ُن 2 اهنا 5 ةكفاد ناونأ اهِتاجَّرَد فالتخا

 ني ذإ « ةداه ةَدراب ُةّيئُجْرَألاو ئقْررلو ءارْضَخلا األ و

 اذه ينمي الو . نكاّسسلا ءاملا ٍكلربَو ءارضَحلا لوقُحلاَك

 ةَفاضإ يف لعل -_ ةئداه اًناونأ رئاريثلا ري ري يف ٌمِدلخَتْسَت ال نأ قرورضلاب

 وأ ٍرَضْخَألا بهللا َنِم ناسل

 ناولألا نيابي « قرأ

 ٍراثلا روض 0 ام « ةئفادلا

 "فاو كمي

 . ةيعقاوو ةيويحو ةدش

 مْسَرل الَثم - كت زن جرت أ طيش رحال هيد -



 وت ةسارو كيف «٠ لا عابطنإلا

 كحول َرْطَس اَلَوَأ َكاّيإ . ٍدّدّصلا اذه يف اًهُبانَيِجا
 اكرات « اهلقْسأو اهالغأ

 ان قيح ةتاّذ كحول نأ
 وأ راتخملا َكَعوضْوَم رطوت هل: هل



 ! َكِِبِصْحَش ىلع ةئفاح ركل « َنيرخآلا َنينانَقلا لاْغَأ ٌةَدَهاشُم رم

0 
 للا َوْحَن ْمُهَدْهْجو مُهراكْأ نورك ٍسانلا ضع

 ا 7 اهيِطْفتسَت يلا دف لمد ؛نيرَخآلا ماهخاب ءاوضألاو ُلالّظلا

 اهلك ٍرِصانَعلا هذه َنْيَب ىلثملا ةتقوملا تب باتل 7

 . قدجاولا َمَحْرَّلل ين |

 هيله َثالّثلا متاحا 5 ِس مغولاب ع



 نأ ركاذتا ينبني اك كلي دعيو كياناهدب ةلاايعا راكم ديمحَألا نمو اوال ا لا نا
 . هءارو ام يري ال هنإ يأ يشل شاوغلا ناهدو .رتَحْوّللا هير لتي ركشب

 رص ؛ ّدلا رَفْطَألاَك شاوُعلا ناولأ ضَْب ّنِكل
 دب الو اهيبانأ يف َهيََشال تس در

 شاوغلا ناولأ حش

 ا محب اذهر 1 تا يملا ناونألا تاناهد
 هع امر قل
 ةذفنُم ةفش

 رصطاو رجحت ”تاناهّدلا حت الكل 5

 .ناهدلا َرْدُهَت الْيَك اًدوعُص ةدعاقلا َنِم 8
 ىرخأ 7 رئاولأب اهم اري 5 0 0 هم

 هام اع مل 000000 ا ب
 وللا مجح ّبَسَح 5 وا ه وأ ؛ سايق نم ةاشرفلا نك كتاف

 كل يافا بزل وكلا ىلع كلوصح بَ :رورّصلا نو اذه

 اوُعلا َنْيَب ءيِساسألا "قرَقلا َوُه اذه .

 هنو 0 وهف لإ اك ٠ ةئعْوت هود هلآ مم شاوعلل يح لبد ة تاَّصلملا اهو اً

 ايش اج رغَص ٠ سا

58 30 
 | تحت ةفافللا داو

 انآ فش رع ناهذلا ناك اذإ ام زابتل ةموقرَم سانأ ف .شاوُغلا ناهد نار
5-0 
 هذه لِمَ . يا تلا السار يار ا مولا

 مود يلع َنيذلا « نيمَمَصُمو َنيِناَنك نم « َنيِفرتْحمْلل ايرورَض لا

 رف نم تقلا الا متي الت اي ل ٠ . حيمشلا

 ! ٍنائْسَأ نوجئسمك اًوُهَس شاوغلا ناهد نم ضيئألا



 هلَضَقَأ اًيِصْخَش انأف . را ا

 0 ةحيفَص يأ مادختتما

 1 21 من احلا ىف اهني

 د
 0 2 0 بسانملا را 0 ََك

 0ك 7 9 0 1 ّنِم ٍديدَعلا بكس َنامّدلا َرْدَْت الأ

 !ةاويم نِ رثكأ هُمْخَشسَتس :كّنأل صيألا و 0 ءاخّتسلاب ّسأب ال نِكل

00 
 قريع رققزأ رض قم اننيل ش٠ ناوُلَألا

 .ةدِع ٍتاَرَم ءاعولا ل « ءاملا يف اهِفْطَش

 ةجّرّدلا 3 ةلخدلا هك ءاطغإل

 . هلافتنا َلَْق كَجيرَم ”طِلاخُت يوك قورع ءاقب

 دي يلا ناهدلا هّيمَح فكَريو

 لكل ؛قارقتم : ةّيَمكلا وزذه ُديدخَت َكنِكِبس ةَبِّقلو ةَريخلابو . اهتيِشعت

1 
15 



 قمار ٍةحْوَل لع لوصُحْلِلَو

 ٍتاَشَقَت اهف "'صّصَقو قّرولا نب
 ريف يدعاو ناهدلا نم ارفاو ردك

 كِتَبابَس كا را قاشرفلا نع ع َناهُدلا شر 0 1 راس ةاشرف

 ميراخَت َوْحَن ”شاشْرتلا اًهَجَوُم 00 نيكس كِل م وأ) اهَقَف
_ 

 ٌرِظَتناو ١ ةَيانعب ّمَشوَرلا عزنا َةَحْفّصلا ةَحازإ نود نال مشل

 ٍرياخُم 1 يضع يف 0 00 دكا 0 اعلا" فَي ا



18 

2 #6 
 ينف . تالائتْسإلا ِفَلَخُمِل 0 اًقياس انْركَذ اك ”شاوغلاو

 طل اذ ينققوتسا 2 اهرارُبِإ

 الغأ ةَحْوللا ي

 ٍتامالَع يأ َْضأ ل ينأ كال ب او

 ما هلع دولا و مده ٍصئاصخ

 0 هلك كس ناهذدلا َّنَأِل ميادبلا 7

 ديدحَتل اًقَبْسُم ٍصاصّرلا 0

 قتلا ليصافتلا ورذه لم مُر رَْبَل

 0 رع َناعدلا تست[ اقف هانا ذأ يملا و 3 ةياداارت ٍفالغ يف 3



 ألا ناولألا ءاريثب
 مم 8-2 0 ل 0

 ةفاضإبو . ينوميللا رفَصألاو تلبوكلا قرزأو

 هةر 50
 ساب الو ؛ (يفوملا)

 يدمر رضخالاب حّصنا ةرضخلا ناولأل ساساكو

 الإ جانت تال . (نايديريف رمْساب عاب يذّلا)
85 

 انيس غيصك ةُيبْلا ناولألا نم َرْثكَأ وأ ردجاو
 رْدُحلا ىلإ لاما وأ رفضا يلا



 اَْيَأ ةعيَطلا يف َكَلْوَح اهارت ٌةَكِداعَتملا ناونَألاو

 :راججلاو ٍبِاحّلطلاو ماظعلاو فادُصألاو بارت
 مسمر 6 >2 2

 ةعئار ٌةليكْت اهف ىَلَجَتَيِ» ٠ بِلاحّطلا اهوسكت ٍةَراجِح قزف ِرْهَن وابي

 كلناولأ فيفخَتل اََْد ةُجحَت
 3 2 ا 2 7

 دن نأ ةداع لضفملاو .اهنود ام ْبُجْحَتو يطع

0 

 ديلا رّضنحألاو نامل رمشألاك ناولألا "ضعي
 مزج ةلكششلا هذه ىلع بلل نكي نكل .اهتْبِم دعب اهل
 حْطّسلا ىلع ُهْنِم ليلقلا شرت ٠١( تيسارِْل لْثم) تنم ٍروُرَذ مادختساب

 . هقوف ريل كل ْحَمْسَي لكشب ب ُهَمِصِيف يلا

 ةقيقحلا ررارلألا ديكارت رقتك لع لاكي ةالغأ ةروغلا ف قرتو
95 0 

 ل ةَحْوْللا تأدب دَقل . ةقماغ َةّيِضْرَأ

 نب يف ام َلَع ََحّْطَسُملا تاْشَقْتل مَظْنُم َّلََلو .ةَحْ كلا

 انَقلا ٍدَحَأ َدْنِع مْسَر ْةَحْوَل ىلَع شاولاب مماصتك 'تأدَنلا 3



 ا 4
 ”انا 2 5 1

 اهَعَدَتْلا يتلا تافَريلاو تاَشَقَنلا

 ٍفِلتْخُم يف َمَقِلسلا دوهُعلا ونا

 اًراكفأ اهم اوُحِوَمسَيِل نادل ١
 مقفل مقفل سا

 | ةّيوَبألاو يملا ٍتاَِقَلا هذه |



 قار ام اذإ ٍَرِكاَذلا َنِم اهُمْسَر َكنِكْمُي نِكل .كيلذب كل ْحَسْسَي فاك انو

 . شيّرلا وأ وْرَملا هيب نايل ٍصَرَملا اذهل ْدّيج ناهد ”شاُلاو .ةيانعِب

 دك ام َرْوَصُت نأ مهُملاف « ِدَدَحُم ريوطَت بولثأب كدي ال 'شاوُفلاو

 | ساتابتلا نم ةَعومْجَم كَل َدِعأف ةطَحالُملاب ٍريوَْنلا يف َتْبِعَر ام اذإو

 ٍ ألا ةَعومْجَم وأ « كاوَقلاو ٍرَضْخلاو

 اكرسأ نوكي ام ايوان لطلا نأ ظحال ٠ ةةهاشت ام مْسَر لواحو « (دماوملا

 ررابلا قروصلا مِلعَم نأ اك ٠ مَ عَن نكلو اهبلع مَ يتلا هيَ نب

3 
 فرعي اذهو)



538 

 ًْْس ه

 0-0 أل ًالْئِف نوموقي اًيلاح َنيمّمَصْملا
 2 آب /اوزلع داك ٠٠ َنوِمَمَصُي ام. جانب
 1 200 يك حوضُب مُهراكفأ اولجسُي نأ

 اَالَب - ةّيئاما ناولألا مادختسال بيلاسأ ةّدِع َكِلام هودي نورآلا 2

 وأ انيّسلل ءايذألا 5-6 000 2

 مادختلما نويزفِتلا وأ حّرتتلا

 + شافقلا قيثب زارثإ ةلوهُسلا_شاوُلا

 م نارلألا .حشنتب
 يذلا بولمألا نكي 1 1

 0 دّيتاما ناولألا ٌداوَم دج

 شاّقلا يعن ديدخت واح
 اذه يف َةَمَدْخَتُملا تافرحّرلو



 راثكإلا مَدَع بجي يتلا ناولألاب 1ةالب ٠ داوَملا ىلع ةَرطَت اَلرَأ قل

 .اًضْيَأ كبْرُم دم ب فك 'يرورم تع سل كلذ أ ذإ اهني طرقخلا

 : ةداع اهُجاَتْحَت يي يول بيك ارّثلا كب ة 7 هيلا ناونألاو

 «نمضألا) ماخلا : عْبِص ا « حتافلا مويمذاكلا ٌرَمْصَأ

 ؛ ةيدْرمُللا ٌرَضْحَألا 0 * (عريرتلا : كربلا)ر ستحملاب

 06 نك هع 1
 وا روسنو) رضخمملاو (نيرامارتلا) ُيِدْرَوُراَللا ْقرْرَألا ٠ تبوُكلا "قّرزأ

 . ( لارتُسانوُم

 فد 2 َليصالا رشا ل 20 سايقيل

 ا ةاما ناوثألاب ٍريوْصُعلا 0 رولا ٌحئافَص ْنَِتْخَتو

 ١ رَساَحْوللا يف امأ .ةيرلا رارلِل اهلاح ىلع ٌةمئالُم لو ٠ كي

 - يكرر ادع ةحفصلا طر ٠ قنت دك دع

 يبل 'يِقوصُللا قلاب اهفاوح قاصْنإب رمل حول قر اهي مك ”قئاقد
52 

 ايو .َةَفلْكَلا ٌةيلاع اهنكل ُةَراَْصُم اًيوَدَي ةَمَبَصُملا سلا عانس 3

 65 ثاهّدلا 1 م نَشْحَألا رحوطسلا مادختْما

07 

 ْبّنِجَت نكل (رجْنآ) ,لوقطتاللا مْسيلا قَرَو لع لوصُحلا لْمّسلا َنِمو

 ياما ناولألاب مْسرلا حاوْلأو . نرَللا ةحتاف

 نم اَْفَو اًمِدْخَتسُم َمَبْلُعلا ءاطغ يف .ناهدلا نم 2 جمب كلان ثا

 ًآدْياو ةلياك ٍةاَشْرِف ةلومْح ذخ .ليلق لئام حطَس ىلَع رمزا تن كرو ءا عاملا

 ٌردطألا) رولا َرْبَع ٍةَميِقتُْس رطوطخخ يف ١ ىلا ةيواَرا ىلغأ ١
 قاشْرِفلا ََّطَح لقْسَأ 3 ٌميَجَتيَس ناهذدلا 0 (ىجبلا

 ث قاشرؤ ةلومح ذخ لسا
 ع َ

0 
 رد

 ىلا م ا

 ام ل : 0 نول ع 0 عاملاب ثا



 وعني نأ ةّيئاملا ناولألاب ٍرّوَصْملا
 ل درا جرم ةداعإ 0 -- نوف .اهُيلَط َدارُملا ةحاسيلا ِينْكَ

 و
 كا ل ال ا

 يِضَنْقَي اذهو « ءاملا مادختاب 0
 كاملا تاحاسملل < توشتلا رده لئيل ىلا ملا ططخلا 2-2

 « هبْنَص ةّيئاملا زناولألاب ٍريوْضَنلا يف َحيِحْتل نأ نورعتلاو
 تر ناهذلا ضعت ةلزإ

 20 كناكمإب

 هاب ذأ معاتلا قَرَولا 7 5 56

 0 2 اذه ُفرْعُيو) وَلا عضو لب اهّلُك ةحاسيلا

 ا



 انو راظتنإلا كبار ام اذإ ءاطخألا

 لبق ؟ سجن نأ تعيس لكي ماك
 10 51 ل ل

 ّلإف . لاَتلاٍنَْللاب ناهدلا َرشئابُت نأ
 الخادت نابطَر نال ساي ام اذإ
 نأ مليلا مم .رخآلا يف اًمدِحاو
 ْمدْخَسُي ذك ٍلْحادتلا اذه اًنْنِم

 [0 1 را اي
 مك ل حا ا

 -ارااروصلا ذه يف ىرت



 ناولألا يف ُهّلَ ٌمهُم ٌرْمَأ َرْه اقص ٍريوضَنلا يف ِةَحْوَللا طبطخت نإ

 كَم قليلق ةعيقو يلد طوطخب "نوتسإ .ةاويم يف هني ةيمحأ رك يل
 اال طخلا ورله انو دكت الو .(ب ؟ عزت ني» اَعْوَن نيل ٍصاصر مق

 رم ذأ ىلإ ةقاضإلاب « ةَكبْرْمو بر ورض ُرْيَخ اهّترْثَكَف ليصافّتلو
 .اليحتسُم نكي ْمَل نإ ابْعَص نوكي ام اًلاغ ََحْرّلل

 حول لْثَجَو تالاحلا مَظْعُم يف ٍةحّْألا ىلعأ نِم البلا بساحل َنِمو
 انو طخ لك لمس يف ُمِّمَجَتَي َناهّدلا ُلمْجَي كِلذف « اًليلَق الئام مْسرلا

 . اًضَرَع ناهدلا ٌرَطَقتب ثيَحِب رحل لْبم ْدِرَت ال نيكل .قاشرفل

 اننإ .قدعتلا

 املا ناونألا "ب

 م ا لل ا 7
 اخ ال ةحاف اه اج الأ يراسألا تاب

 نول تال َرَكْصَأ ,تاحاسي ةماقإ ىلإ يحتل َكْنكمُب « اهجاتحَت
 ضايي َّلَظَي نأ يغَبيو .ةَياهْنلا ىلإ قَمْغألا َةقبقَدلا َليصامّتلا ِكْْأ اليل
 . هياوأأ ربع اًملطاس وللا قر
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 يئارقلل ةّصاخبو رسل لك دْمَب لياش
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 دوس

 ( ةرفانتم ال)
 ٍتاقّصلُملا ٌناوْلأ

 (ةّروصلا) ٌةّيمامأ

 ٍتاحَلّطُصلا ُدَرْيَم

 يزيلكنإ - نَّرع

 عادمتمو جيجأت مموع ىراطقمع

 ةاثلا انا دماوجلا ٌريوُصَت, 2 قلل فمدتم#

 رتل لتمص اهل

 نرتتممك عمم
 عمل

 نلامعسمممع طابع

 زما طاقعأع

 اهمرم طاق عأع

_ 000 

 مسفر هامان

 قاعم مانو

 معاباجمل ماما

 ممكاعر ماما

 10 نورتو

 نيساطع

 ك[معاك

 مقلعب انعطا

 عجن

 مرت مموز 16م

 مما مقأ

 عيفتم

 مماستمم

 ممملتكانع مهلصانمع ©

 ةمعملع مع

 1ههنتمع

 1همتق المك

 ةدمعا

 مار همم

 طقم لطوقعلا

 طمانقات ةامماعع

 عت مانمعو

5500 
 [ممع

 ممداعم مهتض( تاَقَّصْنُملا ناهد

 هداف ٌرورَذ
 اهرععب نفعا كي

 اتمع لممستسع

 ةاععاعط

 ةاعمعأا

 عممتاا مم

 انمعععل هنا

 مةلعأاع

 ةمطاع- طقتع

 امو
 ممقرن عما

 راج هلو
 حاتم قلع
000 

 نيف
 رفق
 ةايعقلع

 عمانق لم
 تيماطقمساتع ماصلع

 تمزعتما عمق
5200 

 ةزوهوانع :

 كمستمم طمهعل ممّا حيل ل

 مقتماتمع هَحْوَل
7 

 و 1هافتمي مهلعانع

 مقاتل لِداعَتُم

 ةدمانلع

 ممم

 نعمل طلسم

000 

 عيداناوتو

 مامات همقطتمع

 للعم

 هعاعع

 لمع

 معامل

 مقلعإأع امتع

 مهلاعمم

 طمع طقتت

 قمل طمع

 ىةمصتكطتمسع

 ماعاسمع «ةمصتكا



 «تاياوهلا» لس

 ةّقيِرط بودي لاغأ - ١
 اهُمْنُص َكدِكَمُي باعلأو ْبَتُن - ١

 ةّيرْحسلا "باعألاو لّيِجلا -
 سطقلاو ةَحابّسلا ٌلوصأ - ؛
 ةّيمورُفلاٌاعدابَم - ه
 روتسزئارت وبار َنْضَت يك - +
 اريماكلاب ٌريوْضَلا -
 ةاوهلِإ تاّينورتككلإلا - ١
 عزل ركع
 مقل رك ٠

 مْسرلا 1١
 ريوُضَتلا

 رع


